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                                                                                         PATVIRTINTA 

                                                                                         Dotnuvos slaugos namų direktoriaus 

                                                                                         2022 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-29 

 

 

 

 

DOTNUVOS SLAUGOS NAMŲ 2022-2023 METŲ  

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

        1. Dotnuvos slaugos namų  (toliau – Įstaiga) Korupcijos prevencijos programa (toliau 

programa) skirta užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę 

Įstaigoje. 

        2. Dotnuvos slaugos namų 2022-2023 metų korupcijos prevencijos programa yra korupcijos 

prevencijos priemonė, skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo galimybėms įstaigoje 

mažinti. 

        3. Programos paskirtis – užtikrinti kryptingą, veiksmingą ir ilgalaikę korupcijos prevencijos 

kontrolę įstaigoje. Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti 

skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę darbuotojų veiklą. 

        4. Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija ir antikorupcinis švietimas ir 

informavimas. 

         5. Programa grindžiama korupcijos prevencija, visuomenės ir Dotnuvos slaugos namų 

bendruomenės antikorupciniu švietimu ir mokymu, siekiant kompleksiškai šalinti šio neigiamo 

socialinio reiškinio priežastis ir sąlygas. 

         6. Programa paruošta 2 metų laikotarpiui. 

 

 

II. DOTNUVOS SLAUGOS NAMŲ VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ 

ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU 

 

          7. Dotnuvos slaugos namų veiklos situacijos analizė atliekama vadovaujantis strateginio 

planavimo aplinkos analizės principais ir apima išorinių ir vidinių veiksnių, grėsmių ir galimybių 

analizę. 

          8. Įvertinus aukščiau pateiktus veiksnius, įstaigoje korupcija galima šiose veiklos srityse: 

          8.1. formuojant įstaigos personalą; 

          8.2. organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras; 

          8.3. organizuojant gyventojų maitinimą; 

          8.4. įstaigos turto valdyme ir naudojime; 

          8.5. vidaus audito organizavime; 

          8.6. įstaigos biudžeto naudojime. 

 

 

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

          9. Programos tikslai: 

          9.1. nustatyti priežastis korupcijai pasireikšti ir jas šalinti; 

          9.2. siekti didesnio sprendimų ir procedūrų skaidrumo ,viešumo, atsiskaitymo visuomenei 

įstaigos veiklos srityse; 
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        9.3. supažindinti įstaigos bendruomenę su korupcijos keliamu pavojumi, skatinti nepakantumą 

korupcijos apraiškoms; 

       10. Korupcijos prevencijos uždaviniai: 

       10.1. užtikrinti antikorupcinių priemonių įgyvendinimo kontrolę; 

       10.2. siekti, kad sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami visai 

bendruomenei; 

       10.3. įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę ir žiniasklaidą; 

       10.4. stiprinti bendradarbiavimą su korupcijos prevenciją vykdančiomis institucijomis; 

       10.5. viešai skelbti informaciją apie korupcijos prevencijos veiksmus ir jų rezultatus. 

 

IV. KORUPCIJOS ATVEJŲ TYRIMAS 

 

       11. Darbuotojai, gyventojai, jų artimieji yra informuoti ir žino, kad apie įtarimus dėl galimai 

korupcinio pobūdžio nusikalstomos veiklos gali pranešti įstaigos direktoriui ar asmeniui, 

atsakingam už korupcijos prevenciją įstaigoje. 

      12. Įstaiga privalo tirti ir analizuoti gaunamus skundus, prašymus, vertinti ir rengti siūlymus dėl 

korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo tobulinimo. 

 

 

V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

      13. Programai įgyvendinti sudaromas Programos įgyvendinimo priemonių planas, kurio 

priemonių įgyvendinimo laikotarpis sutampa su programos įgyvendinimo pradžia ir pabaiga. 

      14. Programoje numatytas priemones įgyvendina Dotnuvos slaugos namų direktorius ir 

Programos įgyvendinimo plane nurodyti vykdytojai.  

      15. Programos įgyvendinimo priežiūrą bei kontrolę vykdo asmuo, atsakingas už korupcijos 

prevenciją įstaigoje. 

      16. Korupcijos prevencijos komisija vykdo korupcijos prevenciją ir jos kontrolę, jos 

pirmininkas kiekvienų metų gruodžio mėnesį pateikia įstaigos direktoriui ataskaitą apie Korupcijos 

prevencijos programos priemonių plano vykdymą.  

      17. Programoje numatytų priemonių įgyvendinimo koordinavimą, korupcijos prevencijos 

proceso organizavimą bei kontrolę reglamentuoja Dotnuvos slaugos namų korupcijos prevencijos 

aprašas. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

     18. Programa įgyvendinama pagal programos įgyvendinimo priemonių planą. 

     19. Su priemonių planu supažindinami įstaigos darbuotojai ir gyventojai. 

     20. Programa ir programos priemonių planas skelbiamas Dotnuvos slaugos namų internetinėje 

svetainėje. 

 

 

 

 

 


